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Zápis z jednání Komise městské části č. 2 Olomouc - Droždín  
ze dne 4. 5. 2015 

 
Přítomni za KMČ dle prezenční listiny: Ing. Bc. Hainc, p. Culek, Ing. Filipcová,  
Mgr. Lochmanová, Mgr. Pelikán, p. Prášil, p. Stejskal 

Omluveni za KMČ: Ing. arch. Daněk 

Hosté dle prezenční listiny: pí. Jana Zedníková, p. Vlastimil Žák  

Program:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předchozí schůze KMČ ze dne 13.4.2015 
3. Jednání KMČ 
4. Požadavky hostů 
5. Závěr 
 

1. Jednání KMČ č. 2  Olomouc - Droždín bylo zahájeno v 18:00 hodin 
 

Předseda KMČ přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi. Úvodem obeznámil přítomné členy 
KMČ s novým statutem Komisí městských částí, který je dostupný na www.olomouc.eu 

 
2. Kontrola plnění dle zápisu z předcházející schůze KMČ ze dne 13. 4. 2015 

 
3.  Jednání KMČ: 

Rozdělení ulic mezi členy KMČ: 
Ing. Bc. Rostislav Hainc (rostislav.hainc@gmail.com) – Elišky Junkové, Gagarinova,  
Pplk. Sochora, U Prachárny, Janouškova 
Jindřich Culek (jindrich.culek@seznam.cz) – Horní Úlehla, Dolní Úlehla, V Rynkách 
Ing. arch. Petr Daněk (petr.danek@mujmail.cz) – Na Kopci, U Kříže, Bukovanská 
Ing. Marta Filipcová (m.filipcova@seznam.cz) – Ke Stromkům, U Cihelny, Hany Kvapilové, 
Aldova, V Kukle 
Mgr. Gabriela Lochmanová (gabriela.lochmanova@espace.cz) – Arnoldova, Myslivecká 
Chatová oblast směr Svatý kopeček – Dvorského 
Mgr. Šimon Pelikán (simonpel@email.cz) – K Dolečku, Na Padělkách, Chatová oblast směr 
Lošov – Rozdíly 
Vladimír Prášil (prasil.v@seznam.cz)  – Na Příhonu, Jesenická, Vítězství,  
Václav Stejskal – (stejskal@dpmo.cz) – Akátová, K Rybníčku, Turečkova 
Můžete se obrátit na kteréhokoliv člena KMČ bez ohledu na rozdělení ulic 
Čištění rybníka - KMČ odsouhlasila, že rybník po jeho vyčištění zůstane přes zimní období 
z hygienických důvodů a případné opravy hráze vypuštěn  
Vyčištění Adamovky – KMČ podá žádost na MmOl. odbor životního prostředí a osloví 
dotčené občany 
Černá skládka – zjištěna nad Droždínem (chatová oblast směr Lošov), stav zjistí p. Culek, 
p. Stejskal obeznámil KMČ o podaném podnětu ohledně skládky, KMČ dostane vyrozumění 
Kamerový systém – KMČ zjistí možnost umístění kamerového systému k dětskému hřišti  
a ke škole z bezpečnostních důvodů  
Doprava 
Ulice Gagarinova – KMČ řeší a analyzuje možnosti parkování a situaci kolem školy  
a možnost přemístění kontejnerů na tříděný odpad na jiné místo v této ulici  
Ulice Horní Úlehla – řešení dopravní situace – p. Stejskal pozve na pracovní jednání  
Ing. Pešouta z dopravní policie ČR 
Přechody pro chodce –  Ing. arch. Daněk a Ing. Hainc přeměřili přechody na ulici 
Gagarinova, U Cihelny a Pplk. Sochora - dle zákona jsou stávající přechody nevyhovující.  
Ing. Hainc podá žádost na MmOl. odbor dopravy k řešení situace 

http://www.olomouc.eu/
mailto:rostislav.hainc@gmail.com
mailto:jindrich.culek@seznam.cz
mailto:petr.danek@mujmail.cz
mailto:m.filipcova@seznam.cz
mailto:gabriela.lochmanova@espace.cz
mailto:simonpel@email.cz
mailto:prasil.v@seznam.cz
mailto:stejskal@dpmo.cz


Komise městské části č. 2  Olomouc – Droždín 
 

 

Názvy nových ulic – KMČ podá návrh na názvy nových ulic v Droždíně: Bohuslava 
Sedláčka, Bedřicha Kőniga, manž. Zedníkových, Františka Vernera 
Pamětní deska – Ing. Hainc zjistí možnost umístění pamětní desky v domě Bohuslava 
Sedláčka, rodáka z Droždína (hudební skladatel)  
Pracovnice TSMO – od pondělí 4.5.2015 v Droždíně nastoupila na úklid nová pracovnice 
TSMO – zástup za nemocného 
Strojní čištění – KMČ podá žádost TSMO, aby při strojním čištění byli občané obeznámeni 
a mohli přeparkovat automobily pro průjezd čistícího vozidla – předá Ing. Hainc 
Veřejné osvětlení – požadavek na nátěr poškozených sloupů veřejného osvětlení - KMČ 
Odpadkový koš – požadavek na přidělání koše na zastávku U Cihelny a Pplk. Sochora 
 – podá Ing. Hainc 
Nová lavička – požadavek na umístění nové lavičky na zastávku č. 11 Droždín –  
Dolní konec – požadavek předá Ing. Hainc 
Výzva ohleduplnosti – KMČ projednala a následně odsouhlasila požadavek občanů,  
aby byla zachována neděle jako den klidu a odpočinku a vyzývá proto spoluobčany,  
aby v tomto dni neprováděli práci, která způsobuje nadměrný hluk. Jedná se o sekačky,  
pily a další hlučná zařízení.  
Výdaje – barvy a štětce na nátěr zábradlí ulice Na Kopci, Vítězství, Gagarinova 920,- Kč, klíč 
pro klub seniorů Droždín 31,- Kč 
Areál MŠ –  účast na zasedání KMČ dne 1.6.2015 potvrdil ředitel ZŠ Svatý Kopeček  
pod kterého MŠ spadá – řeší Ing. Hainc 
Prezentace ulic – p. Prášil zdokumentoval další poškozené chodníky, silnice a kanály  
v ulicích Droždína a dataprojektorem prezentoval ostatním členům KMČ, zároveň p. Prášil 
seznámil členy KMČ s dopravní situací na ulici Myslivecká a Na Příhonu 
Oprava poškozených chodníků a cest – KMČ vyhodnotila a vybrala poškozené chodníky  
a cesty v Droždíně a zjistí u TSMO náklady na jejich opravu 
Chodník Vítězství – požadavek na zjištění možnosti vybudování chodníku, předá p. Prášil  
Veřejná zeleň – požadavek na zjištění situace a případného předání do vlastnictví MmOl. 
pozemku pod ZŠ Droždín, který patří ŘSD – podá Ing. Hainc  
Zimní údržba – KMČ projednala a následně sestavila návrh plánu a postupu při zimní 
údržbě v Droždíně – předá Ing. Hainc na MmOl. odbor dopravy a TSMO  
Vánoční strom – p. Culek osloví SDH o možném návrhu termínu konání, na další schůzi 
KMČ vybere termín, KMČ zjistí stav žárovek, Mgr. Pelikán osloví zahradníky o možnosti na 
podzim vysadit nový strom pro Droždín 
Uctění památky obětem 2. světové války v Droždíně – proběhne v sobotu 9.5.2015  
ve 14:00 hodin u pomníků na ulici Gagarinova, KMČ Droždín srdečně zve všechny 
spoluobčany,  
,,Ukliďme Droždín“ – KMČ děkuje všem zúčastněným, akce se účastnilo 43 dobrovolníků  
a žáci ze ZŠ Droždín, SDH Droždín a FBC Droždín 
Den dětí + den koní  - JK Flmengo srdečně zve všechny spoluobčany 23.5.2015  
do jezdeckého areálu na ulici U Cihelny od 13:00 hodin 
Droždín Cup dětí a mládeže – FBC Droždín srdečně zve všechny spoluobčany na 
florbalový turnaj elévů a přípravek 30.5.2015 od 8:00 do 12:00 hodin na hřiště Dolní Úlehla 
Dětský den – SK Droždín, FBC Droždín a SDH Droždín srdečně zvou všechny spoluobčany 
31.5.2015 na hřiště na Dolní Úlehla od 14:00 hodin  
Došlá Pošta  
Žádost o pronájem – Pí. Juřicová, žádá o pronájem pozemku parc. č. 335/1 o výměře 60m2 
v k.ú. Droždín. KMČ souhlasí s pronájmem, s podmínkou, že musí být zachován bezpečný 
průjezd aut v této ulici 
TSMO – KMČ obdržela informace o sečení a úklidu v Droždíně v měsíci květnu, informace 
ve vývěsce na ulici Gagarinova  
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4. Požadavky hostů: 
pí. Zedníková – požádala KMČ z důvodu vytváření černých skládek o možnost opětovného 
zavedení dvou sběrových sobot v roce. KMČ podá požadavek a zjistí možnosti na MmOl. 
odbor životního prostředí 
Vlastimil Žák – požádal KMČ o vybudování přechodu pro chodce a semaforu pro zpomalení 
dopravy na ulici U Cihelny. Ing. Hainc předá požadavek na odbor dopravy MmOl. a zjistí 
možnosti  
  

5. Závěr 
Předseda KMČ poděkoval všem přítomným za účast a obeznámil s dalším termínem jednání 
KMČ 
 
Další řádné veřejné jednání KMČ č. 2 Olomouc – Droždín bude v pondělí 1. 6. 2015 
v 18:00 hodin v areálu MŠ Droždín 
 
Připomínáme spoluobčanům: 
 
Pro občany jsou k dispozici stránky o informacích a dění v MČ Droždín  
na www.drozdin.eu a na Facebooku Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín  
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:40 hodin  
Zapsal: Ing. Bc. Rostislav Hainc 
     

Komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín 
Předseda: Ing. Bc. Rostislav Hainc 

+420 723 644 458 
drozdin.eu@gmail.com 

rostislav.hainc@gmail.com 
 

 
 
Zápis obdrží: všichni členové KMČ č. 2 Olomouc – Droždín na schválení (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce – Mgr. Puhač (elektronicky) 
                      Magistrát města Olomouce – Mgr. Petra Vychodilová (elektronicky)  
                      Webové stránky KMČ č. 2 Olomuc – Droždín (elektronicky) 
                      Vývěsky KMČ ulice Gagarinova, U Cihelny, Horní Úlehla, Vítězství (písemně)   
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